
 
 

MOÇÃO RECOMENDAÇÃO 

Redução de utensílios e embalagens descartáveis em plástico 

 

Diariamente quase todas as pessoas lidam com plástico, sendo difícil imaginar a nossa vida 

sem ele. Os plásticos, combinando propriedades funcionais com o baixo custo, tornaram-se 

imprescindíveis na nossa vida, sendo inegável a sua importância. 

Contudo, não nos preparámos para o seu impacto. A proliferação da utilização de artigos 

descartáveis, em plástico, gera volumes incomportáveis de desperdício. Diariamente são 

lançadas toneladas de lixo não biodegradável para o meio ambiente. 

Os artigos de uso único, produzidos em plástico, constituem uma parte importante desses 

resíduos, que não são, na sua maioria reciclados, implicando um custo elevado, quer em 

termos ambientais, quer em termos financeiros, com os custos associados à recolha e 

deposição em aterro. Por outro lado, fazem parte dos objectos mais encontrados nos 

oceanos e nas áreas costeiras, podendo causar a morte das criaturas marinhas, reduzindo a 

biodiversidade. Acresce que quando ingeridos pelos animais, entram na nossa cadeia 

alimentar. 

Por isso, é urgente incentivar a mudança de padrões de consumo, reduzindo o consumo de 

artigos descartáveis, produzidos em plástico, terminar com os hábitos de utilização única e 

promover a redução, a reutilização, a reciclagem e só por fim a eliminação.  

 

Considerando que: 

i. A Freguesia de Santa Maria Maior, acolhe inúmeros eventos, desde festas populares, 

concertos, exposições, etc., que, não só, atraem muitas pessoas, como também geram 

grandes quantidades de resíduos, fruto da preferência pela utilização de pratos, talheres, 

copos, palhinhas, garrafas de água de uso único e demais utensílios descartáveis, 

fabricados em plástico, ao invés de materiais mais duradouros e reutilizáveis; 

 

ii. Devemos contribuir para a diminuição da produção de resíduos e do consumo 

desnecessário e ambientalmente prejudicial de objetos descartáveis, produzidos em 



 
 
plástico;  

 

iii. É essencial a Freguesia de Santa Maria Maior dar o exemplo na adoção de uma estratégia 

que contribua para a redução da produção de resíduos; 

 

iv. A longo prazo, a utilização de embalagens e utensílios reutilizáveis e duradouros será uma 

fonte de poupança comparativamente a à produção e aquisição recorrentes. 

 

 

Assim, a Assembleia de Freguesia de Santa Maria Maior, reunida a 24 de setembro de 

2018, delibera recomendar: 

 

1. Iniciar um conjunto de medidas com vista à diminuição do impacto sócio-ambiental negativo, 

provocado pelo consumo exagerado de utensílios e embalagens descartáveis, fabricadas 

em plástico, promovendo a redução do seu consumo e do desperdício, através da utilização 

de materiais ambientalmente mais seguros, reutilizáveis e duradouros;  

 

2. Promover a substituição dos utensílios de refeição, copos, talheres, pratos, palhinhas e 

garrafas de água, de utilização única e outros objetos descartáveis, fabricadas em plástico, 

por utensílios e embalagens reutilizáveis, laváveis e duradouras, não apenas nos eventos 

patrocinados pela Freguesia (como festas populares, feiras, concertos, exposições, etc.) 

mas também em atividades (de natureza social, cultural, educativa, desportiva ou recreativa, 

da iniciativa de outras entidades apoiadas pela Junta); 

 

3. Promover um sistema pecuniário, reembolsável, para utensílios reutilizáveis, à semelhança 

do que acontece em diversas iniciativas por todo o país, por forma a que os utensílios 

reutilizáveis sejam devolvidos no final da utilização; 

 

4. Abandonar, nos serviços da Freguesia, nas reuniões do Executivo e nas reuniões da 

Assembleia de Freguesia, a utilização de recipiente de plástico de água engarrafada, 



 
 
promovendo a utilização de garrafas de água reutilizáveis e o consumo de água da rede 

pública.  

 

24 de setembro de 2018 

 

 

 

Fábio Salgado 

 

Bloco de Esquerda 


